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Invertorová tepelná čerpadla
S hrdostí představujeme naše invertorové tepelné čerpadlo HTi20, které 

nastavuje nové standardy pro tepelná čerpadla v oblasti komfortu, 

účinnosti, ekologie a designu.
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Modulovaný topný výkon.

Vytápění a chlazení s využitím okolní energie.

Ohřev vody až na 60ºC.

Využití vzduchu k vytápění.

Vysoký výkon.

Přírodní chladivo - R 290 propan.

Provoz až do venkovní teploty -25ºC.

Vysoký koeficient COP až 5,02.

Výparník se zvýšenou kapacitou.

Vysoký topný výkon.

Omezení provozu přídavného zdroje tepla.

Jednoduchost instalace.

Naše invertorové tepelné čerpadlo HTi20 je ino-

vativní zařízení, které připravuje cestu pro rozvoj 

trhu s tepelnými čerpadly. Díky patentovanému 

řešení pracuje čerpadlo HTi20 na propan R290 při 

okolních teplotách pod -20ºC a udržuje jmenovitý 

tepelný výkon i při -10ºC.

HTi20  je model vysokoteplotního
invertorového tepelného čerpadla 
vzduch – voda s přírodním chladi-
vem propan R290 s maximál-
ním topným výkonem až 12 kW.
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HTi20 je vysokoteplotní čerpadlo, které ohřívá vodu až na

60ºC, takže jej lze s úspěchem použít v nových i modernizova-

ných budovách. Estetické pouzdro ve dvou verzích umožňuje 

začlenění zařízení do různých architektonických stylů.

COP 
5,02

koeficient

pro

A7W35

do
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Invertorová technologie umožňuje modula-

ci výkonu a jeho přizpůsobení aktuální po-

ptávce, což se promítá do úspory spotřeby 

elektrické energie, jednoduché instalace 

a vysokého komfortu používání.

Modulace výkonu

Vyšší sezónní účinnost.

Jednodušší instalace.

Komfort používání.
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Použitý systém Keep the Power (KP System) 

znamená, že čerpadlo HTi20 si udržuje svůj 

jmenovitý výkon při velmi nízkých okolních 

teplotách. Tím se čerpadlo stává hlavním zdro-

jem tepla.

Jmenovitý výkon 
při -10ºC. 
Provoz pod -20ºC

Hlavní zdroj tepla.

Snížený bod bivalence.

Úspora energie.

Výkon

Venkovní teplota

12 kW

-20oC -10oC 0oC +10oC
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Vysoká kvalita je trvale vepsána do filozofie 

společnosti HKS LAZAR v každé fázi - od ná-

vrhu, přes výrobu až po servis.

Nejvyšší kvalita

Nejlepší komponenty.

Restriktivní kontrola výroby.

Tovární servis.

Péče o plnou spokojenost zákazníka je jed-

nou z priorit společnosti HKS LAZAR.

Komfort

Přizpůsobení výkonu potřebám.

Tichý chod.

Bezúdržbové vytápění.

Chlazení jako standard.

Ovládání zařízení přes internet.

Panel s dotykovou obrazovkou

Intuitivní menu

Standardně čidlo pokojové teploty.

Standardně dva topné okruhy, možnost 

rozšíření o další

Cirkulace TUV.

tepelná čerpadla
invertorová

4heat.cz | tepelko@4heat.cz



Díky vysoké účinnosti, modulaci výkonu 

a  jednoduché instalaci se vyplatí investovat 

do tepelného čerpadla HTi20.

Úspora

Pravidelně se účastníme světových konferencí 

o vývoji technologie přírodních chladiv.

Ekologie

Bezemisní vytápění.

Obnovitelný zdroj tepla.

Propanový plyn R290 s nulovým po-

tenciálem poškozování ozonové vrstvy 

(ODP=0) a velmi nízkým potenciálem 

globálního oteplování (GWP=3)

WWW.4HEAT.CZ

Výkon přizpůsoben aktuálním potřebám.

Velmi vysoký koeficient COP až 5,02.

Žádná registrace a žádné poplatky za emi-

se plynů (tepelné čerpadlo propan R290).

Široký provozní rozsah (-25ºC až +35ºC) 

- omezená potřeba dalších zdrojů tepla.

Instalace bez kvalifikace chlazení.

Týdenní rozvrhy

Ovládání podle počasí

Jednoduchost instalace
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Protože péče o životní prostředí je jednou 

z priorit mise HKS LAZAR, naše tepelná čer-

padla pracují s přírodním chladivem R290 

(propan). Tento plyn je neutrální k ozonové 

vrstvě a má zanedbatelný potenciál globál-

ního oteplování GWP=3 (pro srovnání, GWP 

nejoblíbenějšího chladiva R410A je 2088). To 

je nepochybně velká úleva pro naše životní 

prostředí. Uživatelé však budou těžit také 

z  toho, že tepelné čerpadlo běží na R290.  

Také doplnění ztrát chladiva R290 je mno-

hem levnější vzhledem k rychlému nárůs-

tu cen f-plynu souvisejícím s progresivním 

omezením jejich výroby a použití. Především 

však není třeba se obávat nutnosti vyřadit 

naše čerpadlo z provozu, jak tomu může být 

u čerpadel provozovaných na fluorované ply-

ny (ph-plyny, např. R410A).

Přírodní chladivo 
R290 PROPAN

WWW.4HEAT .CZ
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Modul ovládání 
Smart

Regulátor se skládá ze základního modu-

lu, internetového modulu, dvou vnitřních 

teplotních čidel, okruhů CO a externího 

teplotního čidla instalovaného ve venkovní 

jednotce. Dává možnost ovládat dva okru-

hy (včetně jednoho přímo), ohřev TUV, plá-

nování a regulaci podle počasí.

Vnitřní jednotka SMART obsahuje ovla-

dač, který dává uživateli mnoho možností, 

elektroinstalaci, pomocný elektrický ohří-

vač, přepínací ventil ÚT/TUV a oběhové 

čerpadlo. Připojuje se k venkovní jednotce 

pomocí komunikačního kabelu dodaného 

v sadě.

Tepelná čerpadlo

Modul ovládání SMART

Podlahové vytápění

Ohřívače

Teplá užitková voda

Zásobník TUV

Vyrovnávací nádrž

Přímá čerpací skupina

Čerpací skupina MIX 3D

PC

HK

OP

OS

CWU

ZC

ZB

GP

GPM

Smart - 1 OKRUH

HK

PC

ZC ZB

OP

Okruh teplé vody Okruh studené vody Schéma je ilustrativní nákres.
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Smart - 2 OKRUHY

GPM

Okruh teplé vody Okruh studené vody Schéma je ilustrativní nákres.

HK

PC

ZC ZB

OP

GPM
OS
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Modul ovládání 
Smart Tower

Vnitřní jednotka SmartTower je

kompletní kotelna v jednom pouzdře, díky 

čemuž získáme prostor v kotelně a ušetří-

me čas na instalaci.

Vnitřní modul byl rozšířen o hygienický zá-

sobník teplé užitkové vody zajišťující čis-

tou vodu bez bakterií legionella, vyrovná-

vací zásobník zlepšující provoz tepelného 

čerpadla a poskytující energii pro odmra-

zování, f iltr topné vody s magnetizérem, 

expanzní nádoby pro užitkovou vodu a CO, 

pojistné ventily na užitkovou vodu a CO 

a manometr topné vody. Kromě toho jsou 

zde všechny prvky modulu Smart - ovla-

dač, který dává uživateli mnoho možností, 

elektroinstalace, pomocný elektrický ohří-

vač, přepínací ventil ÚT/TUV a oběhové 

čerpadlo. Připojuje se k venkovní jednotce 

pomocí komunikačního kabelu dodaného 

v sadě.

Modul SmartTower může být navíc vyba-

ven přídavným topným okruhem se směš-

ovacím ventilem.

PC

HK2

OP

OS

CWU

ZC

Tepelná čerpadlo

Modul ovládání SMART TOWER

Podlahové vytápění

Ohřívače

Teplá užitková voda

Zásobník TUV

SmartTower

HK2

OP

CWUPC

Okruh teplé vody Okruh studené vody Schéma je ilustrativní nákres.
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SmartTower V1

HK2

OP

OS

CWU

PC

Okruh teplé vody Okruh studené vody Schéma je ilustrativní nákres.
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Invertorová technologie a hotové instalatérské sady 

zjednodušují instalaci.

Jednoduchá instalace

Různé vzory umožňují snadné přizpůsobení 

vnější architektuře.                     

Estetické pouzdro

Hotové hydraulické sady zkracují dobu instalace.

Hydraulické moduly

Technologie, která udržuje jmenovitý výkon při nízkých 

venkovních teplotách.

Keep the Power System 
(KP System)

Čerpadlo HTi20 má funkci chlazení.

Připojení k internetu 
jako standard

Spolupráce se zařízením UPS

Režim chlazení jako standard

tepelná 
čerpadla
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Zvláštní opatření při montáži, instalaci nebo 

údržbě tepelného čerpadla; dodržujte všech-

ny požadavky na montáž, instalaci a údržbu 

v návodu k použití zařízení!

Produktová 
karta

Výkon mírné klima

Rozsah výkonu A7/W35

Rozsah výkonu A-10/W35

Výkon/COP podle PN 14511 A7W35

SCOP mírné klima 35/55

Třída energetické účinnosti sezónního  
vytápění pro průměrné klima, aplikace  

s nízkou/střední teplotou

Rozsah venkovních teplot

Maximální výstupní teplota

Chladící výkon / EER A35/W7

Chladivo/množství

Napájeni  

Hmotnost  

Rozměry

Hydraulické připojení

Účinnost pro mírné klima [ηs]
aplikace s nízkou / střední teplotou

Qhe  klimat umiarkowany
aplikace s nízkou / střední teplotou

LWA

12 kW

4 – 12 kW

4 – 12 kW

4,031 / 5,02

4,49 / 3,31

A+++ / A++

-25 - 35ºC

60ºC

5,1 kW / 2,71

R290 / 1,3 kg

3 x 400 V nebo 1 x 230 V

130 kg

898 x 510 x 1480  mm

G1

176,6 % / 129,4 %

3627 kWh / 3485 kWh

64 dB

HT i20
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Invertorová 
technologie

Díky plynulé modulaci výkonu 

se přizpůsobuje aktuální poptáv-

ce, což zajišťuje vysokou sezónní 

účinnost.

Budoucnost vytápění

je dnes!
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přímá čerpadlová 

skupina

rozdělovač

čerpadlová skupina 
MIX 3D

Rozdělovače 
a čerpadlové skupiny

Čerpadlová skupina MIX 3D
Usnadňuje a urychluje realizaci topného systému, přesně reguluje teplotu přívodu, obsahuje oběhové 

čerpadlo, směšovací ventil s pohonem, vše zabudované v estetické izolaci.

Přímá čerpadlová 
skupina
Je určeno k čerpání média v topné instalaci, 

usnadňuje instalaci, obsahuje oběhové čer-

padlo, vše zabudované v estetické izolaci.

2 nebo 3 okruhový 
rozdělovač
Usnadňuje montáž míchacích a čerpacích 

skupin, šetří čas, prostor a náklady na insta-

laci. Je vyrobeno z oceli s polypropylenovou 

izolací pro snížení tepelných ztrát.

Schémata jsou ilustrativní výkresy. Zařízení se mohou lišit od 

těch ve skutečnosti.
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4HEAT s.r.o.

Provozovna: Za Farou 51, Troubsko
Sídlo: Purkyňova 99, Brno
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